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Ondrík netrpezlivo čakal na Vianoce. 
Tešil sa, lebo Vianoce mal najradšej. 

Jeho otec 
kvôli práci 
aj  t ie to 
Vianoce mal b y ť 
o d c e s t o v a n ý . Ondrík každý 
večer prosil o to, aby mohli byť 
všetci spolu. Nastal Štedrý deň a otec 
odišiel podľa plánu. Slzy sa kotúľali po 
chlapcovej tvári, keď videl odchádzajúce 
auto. Blížil sa čas večere a Ondrík bol 
čoraz smutnejší a smutnejší. Už si mal 
ísť sadnúť k štedrovečernému stolu, keď 
zazvonil zvonček. Pri dverách stál otec, 
ktorému sa cestou pokazilo auto a 
nemohol pokračovať. Ondrík silno objal 
otca.  

Pri jasličkách sa tichúčko 
poďakoval: „Ďakujem Ti, Ježiško, že 
môžeme byť všetci spolu. Toto je ten 
najkrajší darček.“ 

(P.S: Tie korčule sú naozaj 
super :) )                         - G. Čavarová - 

Našim deťom 

KNIHA RÚT 

Biblické okienko 

Dostávame sa k ôsmej knihe Sta-
rého zákona. Kniha je pomenovaná 
podľa Moabčanky Rút. Má len štyri 
kapitoly. Čítala sa na sviatok Turíc, 
keď sa slávili dožinky. V neskoršom 
judaizme bola spomienkou na sinajskú 
zmluvu a na Zákon.  

Opisuje, ako sa betlehemčan Elime-
lech, jeho manželka Noemi a dvaja 
synovia v čase hladu vysťahovali do 
cudziny - Moabska. Keď synovia zo-
mreli, Noemi sa rozhodla vrátiť do 
Betlehema a nechať nevesty Orfa a Rút 
v Moabsku. Rút sa rozhodla zostať so 
svokrou, lebo chcela patriť k jej ľudu 
a k jej Bohu. Za manžela si zobrala 
Bóza, ktorý bol príbuzný jej nebohého 
manžela. Z tohto manželstva sa narodil 
syn Obéd, ktorý bol starým otcom Dá-
vida, najväčšieho kráľa v Izraeli. Autor 
knihy chcel poukázať, ako sa Božím 
riadením Moabčanka Rút stala pra-
matkou kráľa Dávida, a zohrala dôle-
žitú úlohu v mesiášskom očakávaní 
Izraela. 

V Knihe Rút je opísaná bezvý-
hradná dôvera dvoch žien, Noemi 
a Rút v Božiu pomoc. Spoločenské 
postavenie osamotených žien bolo 
v tých časoch veľmi ťažké. Rodina 
z manželovej strany pokladala po smrti 
manžela vdovu za cudziu ženu. Jej 
rodina ju pokladala za cudziu odvtedy, 
ako sa vydala. A tak zostala vdova 
neraz úplne opustená. Aký krásny prí-
klad musela dať Noemi svojim ne-
vestám, keď sa Rút rozhodla napriek 
viacerým nevýhodám zostať s Noemi. 
Rút prináša veľké obete: opustí svoju 
vlasť, svoju pokrvnú rodinu a nádej na 
nové manželstvo vo svojej rodnej kraji-
ne. Pripája sa k Noemi a hoci ňou, ako 
príslušníčkou moabského ľudu, Izraeliti 
opovrhovali, chce patriť k ich národu 
a uctievať Jahveho ako svojho Boha. 
Hoci je teda cudzinkou, dáva nám pek-
ný príklad lásky a dôvery. Príbeh záro-
veň ukazuje, že ten kto miluje, toho 
Boh neopustí. Osobitnú odmenu 
a požehnanie dostáva od Boha, keď sa 
stáva pramatkou izraelského kráľa Dá-
vida. Aj evanjelista Matúš spomína Rút 
v rodokmeni Ježiša Krista medzi pred-
kami Dávidovho rodu, čím zdôrazňuje, 
že spása je pre všetkých.             - MV - 

VOĽBA FARSKEJ RADY 

Zrnká múdrosti z knihy  

Rút 

*  Ale Rút odpovedala: „Nenaliehaj na 

mňa, aby som ťa opustila a odvrátila 

sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem 

i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj 

národ sa stane mojím národom a tvoj 

Boh bude mojím Bohom. Kde ty 

zomrieš, tam zomriem i ja a tam 

budem aj pochovaná. 1,16-17 

*  Pán nech ti odplatí za tvoj skutok! 

Nech sa ti dostane plnej odmeny od 

Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si 

pristúpila, aby si sa uchýlila pod 

ochranu jeho krídel!“ 2,12 

*  Ona jej povedala: „Urobím všetko, 

čo mi kážeš.“ 3,5 

O nás, pre nás ... ČO JE NAJKRAJŠÍM 
VIANOČNÝM     DARČEKOM? 

Farnosť nevytvára kňaz sám. Ak má 
dobre fungovať, musia sa do nej zapojiť 
aj iní. Každá farnosť má mať povinnú 
ekonomickú radu a odporúča sa zriadiť 
aj pastoračnú radu. 

V našej farnosti práve volíme 
pastoračnú radu, ktorá má pomáhať 
kňazovi v pastorácii. Zväčša má komisie 
- liturgickú, evanjelizačnú, pre prácu 
s mládežou/so staršími/s rodinami a pre 
charitu. V prvom kole získali najviac 
hlasov V. Portášová, Š. Porubčan, 
Z. Pinčeková,  A.  Polakovič, 
A. Poliaková, V. Banci. Do volieb sa 
zapojilo 49 ľudí, ktorí spolu navrhli 55 
kandidátov. Teším sa na spoluprácu!                             

- MV - 

POĎAKOVANIE  A   PROSBA  
SPONZOROM 

Veľmi pekne ďakujem sponzorom 
nášho kostolíka, ktorých za ten krátky 
čas bolo veru dosť. 

Čaká nás posledná veľká investícia - 
vnútorná maľovka kostola a oltárov. 
Listom som oslovil 32 podnikateľov. 
Zatiaľ sa ozvali len traja a ja im touto 
formou ďakujem a vyprosujem veľa 
Božieho požehnania. 

Ak by ste vedeli o dobrodincovi, 
ktorý je naklonený nášmu kostolíku, 
môžete ho informovať....               - MV - 

V ROKU 2013 PRIPRAVUJEME 

Kurz Manželské večery a Alfa, 
maľovanie interiéru bolerázskeho 
kostola, zvážime púť do Sv. zeme (v 
lete), do Medžugoria, v lete výlety pre 
mladých. S prípravami pomôže určite aj 
nová farská rada.                           - MV - 

Skončil sa mesiac november a my si na niektoré udalosti spo-
míname viac ako na iné všedné dni. 

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Začiatok 
novembra venujeme spomienke na našich drahých zomrelých 
modlitbami, kvetmi, sviečkami a kahančekmi, aj viackrát za deň 
navštevujeme cintoríny. Tohto roku nám počasie veľmi neprialo 
a dosť pršalo. Popoludní 2.11.2012 slúžil náš duchovný otec po-
božnosť na cintoríne, kde sme sa spoločne modlili za našich dra-
hých zosnulých. Pán Boh je nekonečne dobrotivý a láskavý – ako 
na želanie, hneď na začiatku pobožnosti prestalo pršať. 

Matka Božia Trnavská u Boha nás zastávaj, v súžení nám 
pomáhaj, naše slzy zotieraj... Novéna Trnavskej Panne Márii – 
ďalšia tradičná novembrová pobožnosť, ktorá bola od 13.11.2012 
do 21.11.2012. Koná sa z vďaky a na oslavu našej Matky Božej 
Trnavskej. Nášmu národu pomáhala a pomáha stále – naši predko-
via sa vždy utiekali k Pánu Bohu a Matke Božej Trnavskej. Zane-
chali písomné dôkazy o zázračnom obraze P.Márie Trnavskej 
a o jej pomoci, predovšetkým keď na našom území hrozil mor 
a vojny. Aj teraz sme v takej situácii – ľudí trápia rôzne vážne 
ochorenia, vládnu vášne a nevraživosť medzi národmi, medzi 
ľuďmi všeobecne. Máme veľa dôvodov, za čo denne prosiť Pána 
Boha a Matku Božiu. Keď začne novéna P.Márii, vždy si spome-
niem na svojich starých rodičov a rodičov. Keď nastalo obdobie 
pobožností, pravidelne cestovali vlakom do Trnavy, potom pešo 
zo stanice do chrámu a následne po svätej omši zase pešo na stani-
cu. Nevadilo im škaredé novembrové počasie, vzdialenosť, ani 
dlhé čakanie na studenej stanici. Teraz nás vozí autobus skoro až 
od domu do chrámu, avšak z roka na rok je menej záujemcov 
o pobožnosť. Prečo? Už nepotrebujeme pomoc Božiu a pomoc 
P.Márie? Myslím si, že stále máme za čo prosiť a za čo ďakovať – 
pomoc Božiu potrebujeme všetci a stále. 

A ešte jeden novembrový deň je významný pre našu farnosť - 
20.11.2012 sme mali celodennú poklonu k Sviatosti oltárnej. 
Ďakovali sme Pánu Bohu za milosti a požehnania, prosili o jeho 
pomoc do ďalších dní.                                             - V. Portášová -  

OBZRETIE SA ZA NOVEMBROM 

BUDUJEME A OPRAVUJEME NÁM ZVERENÉ 

A je tu záver kalendárne-
ho roka. Radostný čas 
Vianoc. Čas, keď budeme 
hodnotiť uplynulý rok, 
zamýšľať sa na tým, čo 
všetko sme (ne)stihli zrea-
lizovať z našich predstáv 
a plánov. 
Kostolík Sv. Michala 
archanjela v Boleráze sa 
skvie v novom vonkajšom 
šate a po ukončení parko-
vých úprav je aj novo 
osvetlený. 
Práce pokročili i na budo-
ve pastoračného centra - 
časť sme zateplili, opravili 
chodníky. Zastavilo nás 

však zimné počasie, ukončenie týchto prác je len otázkou počasia. 
V roku 2013 plánujeme vymaľovať interiér a obnoviť oltáre. 

Okrem toho nám na oboch kostolíkoch ostáva dokončiť drobnosti 
okolo elektriny a ozvučenia.  

Vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k obnove a skrášľovaniu farských objektov. 

Pán Boh zaplať! Požehnané, radostné a sviatočné vianočné 
a novoročné dni!                                                       - Š. Porubčan - 

Foto: MV 

KURZ ALFA 
 V našej farnosti bol v októbri otvorený kurz na spoznávanie a 

prehlbovanie kresťanskej viery. Našli si naň cestu mladí, ale aj 
starší-skúsenejší. Pre veľký záujem sa vytvorili dve skupinky, 
ktoré vedú náš kňaz Marián Vivodík a stále usmievavá Danka 
Belicová. Každé stretnutie začína pohostením, kde sa lepšie spoz-
návame. Nechýba ani teplý zázvorový čaj, ktorý dobre padne v 
týchto chladných mesiacoch. Po úvodnej modlitbe sprevádzanej 
gitarou prejde kňaz k témam, ako boli napr. "Kto je Ježiš?" alebo 
"Prečo a ako sa modliť?". Po každej téme nasleduje diskusia v 
skupinkách. Po desiatich týždňoch kurz ukončíme alfa dňom s 
Duchom Svätým, kde sa dozvieme, ako najlepšie prežiť zvyšok 
svojho života.                                                                  - M.Daniš - 

Pokoj ľuďom dobrej vôle ... 

Azda každý človek si rád spo-
mína na Vianoce. Nielen preto, že 

sme dostali darčeky od Ježiška. 

Celá atmosféra Vianoc je akási 
čarovná. V tieto dni prežívame to, 

čo nám prináša novonarodený 

Ježiš. Šťastie a pokoj. 
Premýšľali ste niekedy nad tým, 

čo by bolo, keby nebolo Vianoc? 
Keby Boh neposlal svojho Syna? 
Žili by sme stále v Starom zákone, 

kde by platilo oko za oko a zub za 
zub. Alebo by sme mali nejaké 
pohanské náboženstvo. Vo svete by 

bolo omnoho menej  lásky 
a odpustenia. Ale Ježiš prišiel a už 

ako malé dieťa nás učí, kde človek 
nachádza pokoj. Ak by bolo pre 

človeka potrebné bohatstvo, Ježiš 

by  s a  urč i t e  ne na r o d i l 
v chudobnej maštaľke. A práve 
táto maštaľka nám ukazuje, kde je 

náš pokoj. Z evanjelií vidíme, že 
Ježiš chcel žiť skromným životom. 

Väčšinu svojho života bol obyčaj-
ným robotníkom a aj ako uznávaný 
učiteľ žil chudobným životom. Po 

vzkriesení apoštolov pozdravil: 
„Pokoj vám“! Už anjeli pri jeho 

narodení spievali: „Sláva Bohu na 

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle“. Tejto dobrej vôli, 

úprimnosti srdca a láske nás učí 
Pán Ježiš. Neskoršie napísal sv. 
Pavol: „Ježiš je náš pokoj“ (Ef 

2,14). A sv. Pavol toho zažil naozaj 
veľa, na svojich misijných cestách 

prešiel mnohé krajiny. Žiadna kul-
túra nebola tak vyspelá, že by nepo-
trebovala Ježiša. 

Každý človek našej planéty túži 
po šťastí a pokoji. Akoby nám to 
Boh vložil do nášho srdca už pri 

stvorení. Ježiš prišiel pre všetkých. 
Jeho evanjelium, radostná zvesť sa 

má šíriť do celého sveta. Vianoce 

máme raz do roka, ale radosť 

a šťastie by sme mali prežívať 

častejšie. 
Určite život nie je len o radosti. 

Ale práve maštaľka nám ukazuje, 
že radosť môže byť aj tam, kde je 

bieda. Lebo je tam živý Ježiš. Bol 

tam v maštaľke a je aj tu, aj 
v mojom živote, ak ho tam pustím. 
Napriek nespravodlivému okoliu, 

ktoré sa podobá maštaľke.  
Požehnané Vianočné sviatky 

vám praje a vyprosuje                 
                      M. Vivodík, farár 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                             Vianočné vydanie 

Číslo: 4/2012                                                    Ročník: 2                                                    22. december 2012 

HELENA DANIŠOVÁ Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

stala Panna Mária. Na sviatok Narodenia P.Márie, teda 
8.9.1733, bola posvätená ostrihomským biskupom 
Imrichom Eszterhazim. Práve preto Klčovančania slá-
via hody v tento deň. 

Kaplnku postavili z pálenej tehly. Vápenec dováža-
li z neďalekých Malých Karpát. Interiér tvoril pozláte-
ný drevený oltár s obrazom Narodenia P.Márie. Na 
pravej strane bola socha sv. Štefana a na ľavej strane 
sv. Ladislava. Výzdobu dopĺňali dve sošky anjelov a 
symbol Ducha Svätého - holubica. Do kaplnky sa 
zmestili štyri lavice. Nad šindľovou strechou sa vypína-

la drevená veža s jedi-
ným zvonom, ktorý 
vážil 80 libier a bol 
požehnaný pomocným 
ostrihomským bisku-
pom Pavlom Revay-
om.  
Z podrobného inven-
táru vieme ako bola 
kaplnka vybavená 
(pozlátený kalich, 
paténa, 2 ampulky a 
miska, alba, zvonček, 
medená kaditeľnica, 6 
drevených svietnikov, 
medená nádoba na 
vodu, kropáč, misál, 
rituál, evanjeliár, 2 
zástavy, 2 kríže). Sv. 

omše sa slúžili len 5x do roka: na sviatok sv. Štefana 
(26.12.), na Veľkonočný pondelok, na svätodušný pon-
delok, v nedeľu po sviatku Božieho Tela a na sviatok 
Narodenia P.Márie. Hoci sv. omše neboli pre kňaza 
záväzné, kňazi si povinnosť plnili svedomito a veriaci 
im odovzdávali ročne 12 florenov (zlatých). 

Vedľa kaplnky stál kríž, ktorý dal postaviť Matej 
Adamec. Okolo bol starý cintorín. Správcom klčovan-
ských dôchodkov, ktoré sa odovzdávali bohdanovskej 
fare, bol Jozef Lančarič. Každoročne predkladal účty 
komisii. 

Spomínaná kaplnka bola vo veľmi zlom stave, bola 
rozobraná. Stavebný materiál použili pri stavbe súčas-
ného kostola z r.1856. Jedinou pamiatkou, ktorá sa 
zachovala, je kríž na dnešnom cintoríne v Klčovanoch.  

Generácie za generáciami sa míňajú a na stavby z 
minulosti sa pomaly zabúda. Našou snahou bolo ich 
pripomenúť.                                           - G. Čavarová -  

Helena Danišová sa narodila 13.2.1953 v Boleráze, rodičom Vojtechovi a Ernestíne r. Špa-

činskej. Skončila Strednú ekonomickú školu v Trnave. Od 4.8.1979 začala noviciát v Inštitúte 

Dcér Panny Márie Pomocnice – saleziánok Don Bosca, prvé sľuby skladala 5.8.1981 

a večné 2.8.1987. Samostatná provincia na Slovensku bola vytvorená na základe dekrétu 

generálnej predstavenej z 24.11.1991 a prvou provinciálnou predstavenou bola menovaná 

Sr. Danišová. 

Vďaka rodine Belicovej, ktorá nám sprístupnila 
výpisky z bohdanovskej matriky, sa môžeme bližšie 
pozrieť na výsledky kanonickej vizitácie z r. 1782 - 
Batthyananiana Visitatio parochie Bogdanoc 1782 
(Kanonická vizitácia farnosti Bohdanovce), ktorú naria-
dil ostrihomský arcibiskup Jozef Batthiany. 

Prečo sa zaoberáme práve touto vizitáciou? Odpove-
ďou sú historické listiny obce Klčovany (dnes filiálka 
farnosti Boleráz), ktorá patrila stáročia pod cirkevnú 
správu Bohdanoviec (do r. 1923). 

Klčovany patrili v 13. stor. trnavským klariskám a v 
priebehu storočí vy-
striedali mnohých 
majiteľov. V čase 
kanonickej vizitácie 
bola osada Klucsován 
vedená vo vlastníctve 
panstva Červený ka-
meň, ktorému vládol 
šľachtický rod Palfy-
ovcov. Pod správu 
panstva patrili obce 
Bohdanovce, Šelpice, 
Nemčín, Podhájčany 
a Klčovany. Bohda-
novce boli najväčšie, 
tvorili akési adminis-
tratívne centrum, kos-
tol sv.Petra a Pavla 
slúžil aj pre okolité 
dediny. 

Komisia, ktorá sa zúčastňovala pri viziáciach bola 
vždy zložená z cirkevných hodnostárov, zástupcov 
územnej správy, majiteľov osady a tiež obyvateľov 
farnosti. Vtedajší bohdanovský farár Imrich Slovák 
prijal 12.9.1782 komisiu v zložení J. Arady, bratislav-
ský kanonik, A. Merkovič, arcidiakon a O. Mazúr, za-
stupujúci majiteľa Jána Pálfyho. Prítomní boli aj účtov-
ník panstva J. Otočka a Š. Ujváry, advokát ostrihomské-
ho arcibiskupstva. 

A čo sa dozvedáme z vizitácie? V osade žilo 252 
ľudí (z toho 181 dospelých). ,,.Nenachádzal sa tam 
žiadny verejný hriešnik“, t.j. všetci boli katolíci. V osa-
de stála kaplnka, ktorú postavili veriaci z milodarov. 
Vdp. Martin Mikšic nastúpil v marci 1733 do úradu 
bohdanovského správcu a dal podnet na výstavbu kapln-
ky, pretože veriaci museli prekonávať dlhú vzdialenosť, 
ak sa chceli zúčastniť sv. omše. Patrónkou kaplnky sa 

Slovo čitateľovi: 

KLČOVANY VO SVETLE KANONICKEJ VIZITÁCIE 
Ako sa žilo kedysi ... 

Foto: MV 

Foto: sr.Alžbeta 

Prežívajme spoločne narodenie Lásky... Nech táto Láska naplní aj naše srdcia, aby sme z nej čerpali silu a 

rozdávali ju ďalej po celý rok. Požehnaný vianočný čas. 

Redakčná rada 
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pokračovanie rozhovoru  z prvej strany 

 Sr. Danišová, spomínate si na svoje rodisko - Boleráz? Kedy ste 
ho navštívili naposledy? 

Rodisko sa nedá vytrhnúť zo srdca. Ani naň zabudnúť. Pre mňa by to 
znamenalo vyťať korene, prestať žiť. Stále tu stojí kostol, kde si ma Pán 
cez sviatosť krstu prvýkrát pripútal k sebe. Cintorín s mnohými dušami, 
ktoré nás predišli do večnosti. Škola, v ktorej som sa učila prvým kostr-
batým písmenkám. Les s jeho nezameniteľnou vôňou a nevnucujúcim sa 
tichom a bohatstvom. Poľné cestičky s množstvom kríkov divých ruží. 
Polia, ktoré nás sýtili. A najmä ľudia, bez ktorých by sa všetko to ostatné 
silno nevtlačilo do srdca, lebo by to nebolo s kým zdieľať. Poslednýkrát 
som navštívila toto drahé miesto na Dušičky. 

 Z akej rodiny pochádzate a koľko Vás bolo detí?  
Pochádzam z pracovitej, veriacej rodiny, ktorá bola bohatá na hodnoty 
ľudského tepla a lásky, ktorou rodičia nezahŕňali len mňa, ale i moju o 5 
rokov mladšiu sestru Máriu a brata Vojtecha, mladšieho odo mňa o 17 
rokov. Rodičia viac príkladom ako slovami aj nás deti viedli 
k pracovitosti, zodpovednosti, k úcte k starším, k obdivu života, krásy 
a k poznaniu, že Boh je Ten, ktorý nad všetkým bdie a nič sa nedeje bez 
toho, aby o tom nevedel. 

 Ako si spomínate na detstvo? Kde ste chodili do školy? 
Bol to čas radosti, bezstarostnosti, ale i zapájania sa do drobných prác, 
ktoré som bola schopná vykonať. Keďže som milovala kvety, vďaka nim 
bolo veľmi farebné a rôznorodé. Nemôžem vynechať moje vychádzky so 
strýkom Jozefom do lesa na huby, ktoré sme nielen hľadali, ale „im“ aj 
spievali. Už ako dieťa som žasla, keď babka s mamou pozerali vajíčka, či 
sú tam znaky života. A potom ten úžas, keď spod husi či sliepky vykúkli 
žlté húsatá či drobné kuriatka. Vždy som mala veľkú radosť, keď sa na 
jar vrátili lastovičky alebo „krásočky“ ako som ich volala. A bolo mi 
smutno, keď na jeseň odlietali. Aj strniská mali svoje čaro. Tu sme si ako 
deti vedeli nájsť rôzne formy zábavy a spojiť príjemné s užitočným. 
Základnú školu som vychodila v rodisku. Aj teraz som ešte vďačná vyni-
kajúcim pánom učiteľom, či ako sme ich vtedy volali „súdruhom učite-
ľom“ – Chudej, Fuknovi, Tóthovi, Sadloňovi, Weisserovcom či p. učiteľ-
ke Benkovskej, ktorá nás voviedla do tajov písania prvých písmeniek či 
počítania. 

 Ako si spomínate na obdobie, keď ste boli v noviciáte a na sklada-
nie večných sľubov (v r. 1987)? 

Môj noviciát nebol typickým noviciátom, v akých sa pripravovali budúce 
sestry pred likvidáciou reholí, či potom po páde totalitného systému. 2x 
do mesiaca na víkend sme cestovali za našou magistrou noviciek, ktorá 
ako sestra (samozrejme nie oblečená v habite) robila kuchárku na fare. 
Na týchto stretnutiach nám pomáhala spoznávať saleziánsku spiritualitu, 
vnikať do nášho ducha Stanov a prežívať apoštolskú lásku, ktorá rozlič-
nými formami aktualizovala don Boscovho ducha a jeho poslanie tým, že 
realizovala projekt kresťanskej výchovy preventívnym systémom. 

Neraz sme prežívali riadnu dávku napätia, keď na faru nečakane zavítal 
cirkevný tajomník, ktorý prišiel zistiť, či sa tam niečo nedeje. Sestra Ma-
rienka, naša magistra, sa neraz modlila exorcizmus a keď sa súdruh ta-
jomník neunúval odísť a už dávno prešiel čas obedu, priniesla nám na 
poschodie jedlo v hrnci, ktorý dala do vedra – akože ide vyliať vodu, či 
upratovať. Vtedy prežívala viac napätia magistra, pri návrate domov zasa 
my, keď nás legitimovali príslušníci a nie raz chceli, aby sme im otvorili 
cestovnú tašku, v ktorej sme mali aj „rádioaktívne“ materiály zo stretnu-
tia. 

Raz ročne sme mohli ísť na duchovné 
cvičenia kdesi do hôr a keď sa nič neu-
dialo, kazateľ takmer vždy skonštatoval: 

„Bohu vďaka, zase nás nechytili.“. 

Večné sľuby som skladala v r. 1987. Predchádzali im 7-dňové duchovné 
cvičenia a po nich – počas svätej omše (bez nejakých vonkajších mimoriad-
nych efektov) na fare za zamknutými dverami, kľačiac na stolčeku 
(šamlíku) som do rúk delegátky generálnej predstavenej zložila doživotné 
sľuby. Po svätej omši mi prítomní kňazi i spolusestry zablahoželali a po 
malom občerstvení sme sa rozišli - každý na svoje pôsobisko. Navonok sa 
nič nezmenilo, ale vnútorne, úplným obetovaním seba Otcovi, som sa včle-
nila do zväzku lásky, ktorý Boh uzavrel s don Boscom a matkou Mazzarel-
lovou (zakladateľmi nášho Inštitútu). 

 Čo je charakteristikou Vášho povolania v Cirkvi? 
Charakteristikou nášho povolania v Cirkvi je Preventívny systém, naša 
osobitná spiritualita a metóda pastoračnej činnosti, ktorá spočíva vo vý-
chovnej prítomnosti, ktorá sa usiluje iba silou presvedčenia a lásky spolu-
pracovať s Duchom Svätým, aby Kristus rástol v srdciach dievčat (Stanovy 
7). 

 Sr. Danišová, čo najviac ovplyvnilo Vaše rozhodnutie zasvätiť život 
Bohu? 

Spomenula som, že mi Boh vložil do srdca dar obdivu ku všetkému živému 
a krásnemu. Učil ma vidieť dobrotu, pravdu a krásu v stvoreniach. Obdiv 
sa premieňal postupne na vďačnosť Bohu za dar života. Stvorenie sa mi 
stávalo čoraz viac cestou k stretnutiu s Pánom. A od stretnutia s Pánom cez 
krízu, ktorá pretavovala zvykovú vieru na hlboko prijatú osobnú vieru, bol 
už len krôčik k povolaniu zasvätiť svoj život Bohu. Na tejto ceste mi veľmi 
pomohli aj vynikajúci kňazi, ktorých som v živote stretla. 

 Do rehole ste vstupovali v časoch, keď na Slovensku vládol 
komunistický/totalitný režim. Aké sú Vaše skúsenosti, resp. ako si 
spomínate na toto obdobie? Nemali ste problémy Vy, či Vaša rodi-
na? Kde ste brali silu čeliť týmto problémom? Nemali ste chuť 
vrátiť sa späť do „civilného“ života? 

Počas totality som niekoľkokrát zakúsila silu „mocných“. Najprv som 
pre vierovyznanie „neuspela“ na prijímačkách na Pedagogickej fakulte 
v Trnave, kde sa ma spýtali, čo tam vôbec s takým vierovyznaním hľa-
dám?! Potom ma vyhodili z dvoch pracovísk, niekoľkokrát si ma pozvali 
na koberček – vraj, aby som nebola taká bigotná... Silnejší ako vyhadzov 
bol však strach, ktorému som musela so spolusestrami čeliť, keď sme zisti-
li, že ktosi bol za našej neprítomnosti v našom byte a čosi hľadal. Silu čeliť 
týmto problémom mi dávala účasť na svätej omši, Eucharistii a pravidelné 
duchovné vedenie. Ľúto mi však bolo rodičov, keď som kvôli povolaniu 
odišla „bezdôvodne“ z domu a oni si mohli len domýšľať a čeliť spýtavým 
pohľadom, čo sa asi v rodine odohralo, keď ich najstaršia odišla. Dôvod sa 
stal celkom jasným až po 15 rokoch, keď ma prvýkrát uvideli v habite. 

 Ako sa zmenil Váš život po r. 1989? Kde ste pôsobili? 
Po páde totalitného systému som už v januári 1990 odišla zo štátneho za-
mestnania v ZŤS Detva a presťahovala sa do Šamorína. Bývala som síce na 
byte, ale už sme hľadali vhodné domy, aby sme mohli vytvoriť komunity, 
ktoré patria k podstate rehoľného zasvätenia. Predtým sme totiž bývali po 2
-3, aby to ŠTB nebolo nápadné. Po postupnej kúpe niekoľkých domov, 
prišlo aj k rozhodnutiu viditeľne zverejniť svoje zasvätenie oblečením sa 
do rehoľného rúcha. Keďže sme chceli pracovať v duchu saleziánskej cha-
rizmy a sestry mali ukončené rôzne typy škôl, bolo potrebné nastúpiť na 
štúdiá príslušného smeru. V tomto zmysle som ukončila učiteľstvo vše-
obecno-vzdelávacích predmetov na Rk CMBF UK v Bratislave. V roku 
1991 som bola generálnou Matkou menovaná za provinciálnu predstavenú, 
čím sa moje pôsobenie rozšírilo v rámci Slovenska od Šamorína až po Hu-
menné. Keď som túto službu skončila, bola som menovaná za magistru 

BUĎME OCHOTNÍ „STRÁCAŤ ČAS“ S TÝMI, KTORÍ TO POTREBUJÚ 

Foto: archiv 

Foto: archiv 
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Téma týchto dní ... 

Nastal september a s ním aj tradičná (už tretia) cesta veriacich z Bolerázu, Pobedíma a okolia, do Medžu-
goria v Hercegovine. Šiestim deťom sa tu 24.6.1981 zjavila Panna Mária a zjavenia ešte stále prebiehajú. 

Tohoročnú päťdňovú púť sme začali 12.9.2012 na sviatok Mena Panny Márie. Mnohí navštívili toto 
miesto viackrát a napriek tomu sa neustále vracajú. Prečo? Čo ich stále láka vrátiť sa? 

Po príchode a ubytovaní nasledovala prehliadka pútnického areálu. My, čo sme tu boli prvýkrát, sme 
spoznali farský kostol sv. Jakuba, vonkajšie priestranstvo s oltárom (určené pre 5 000 ľudí), cintorín 
s hrobom p. Slavka Barbariča (veľký ctiteľ a šíriteľ mariánskych posolstiev), sochu Zmŕtvychvstalého Krista 
s krížovou cestou postavenou okolo nej. V areáli je viacero spovedelníc. 

Okrem slovenských sv. omší vo sviatok Povýšenia Sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky 
Slovenska, sme sa zúčastnili aj večerného duchovného programu so sv. omšou a adoráciou pred Sviatosťou 
Oltárnou a Sv. Krížom. Modlitba sv. ruženca nás prevádzala počas celej púte. 

Na Medžugorií nás zaujali ticho a pokoj, ktoré tu panovalo a naše pocity len umocnili výstupy na oba 
vrchy - Podbrdo (Horu Zjavenia) a Križevac. 

Na Križevaci sa vo výške 534 m vypína Biely kríž, ktorý bol postavený dávno pred zjaveniami - v r. 
1933 z podnetu samotných obyvateľov Medžugoria pod vedením p. Bernadina Smoljana, ktorý tak chcel 
zasvätiť farnosť Kristovi, Vykupiteľovi sveta. Aj farský kostol sv. Jakuba sa začal stavať ešte pred II. sveto-
vou vojnou. Na plánoch a výkresoch bol dosť veľký a vtedajší obyvatelia sa pýtali: ,,Prečo malá obec potre-
buje taký veľký kostol?“. Dôkaz o prípravách farnosti na niečo veľké potvrdila sama Panna Mária v posol-
stve z 1.3.1984: ,,Túto farnosť som si vybrala zo zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť.“. 

Absolvovali sme stretnutie s vizionárkou Vickou Ivankovicovou - Mijatovičovou a prednášku s p. Ma-
rinkom Šakotom, ktoré nám pomohli bližšie spoznať posolstvá Panny Márie. ,,Pokoj, pokoj a len pokoj. 
Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.“ Tento pokoj, ktorí všetci hľadá-
me je možné dosiahnuť láskou. Ako povedala Vicka: ,,Panna Mária nás vyzýva k modlitbe srdca!“, nie auto-
maticky vyslovovať modlitby a frázy. ,,Modlitba je o to silnejšia, keď vychádza z hĺbky srdca.“ 

Nachádzajú sa tu dve spoločenstvá - komu-
nity, ktoré sú dôkazom lásky, Božej milosti. 
Ako prvé sme navštívili Čenakolo, potom 
Majkino selo (Matkina dedinka). Prvá ko-
munita je určená pre ľudí so závislosťami, 
s ktorými bojujú modlitbou a prácou. Druhé 
spoločenstvo je zamerané na pomoc deťom. 
Obe spája meno p. Slavka Barbariča, ktorý v 
Čenakole pôsobil ako duchovný otec a Maj-
kino selo založil na pomoc deťom, ktoré 
stratili rodičov v občianskej vojne. Toto 
spoločenstvo je jediným v okolí. Rodina, 
ktorú vytvárajú deti spolu s ,,tetami“, ako 
nazývajú vychovávateľky, nikdy nemôže 
nahradiť rodičov, ale dostávajú pocit domo-
va. Oslovila nás história neďalekého lesíka 
s parkom – priestor, ktorý bol pred rokmi 
smetiskom. P. Barbarič sa rozhodol spolu s 

pútnikmi toto miesto vyčistiť a upraviť na miesto, kde sa môžu deti hrať a tráviť voľný čas. Obetaví pútnici 
odstraňovali odpadky z lesíka a urobili z neho krásne miesto radosti. 

Lesík a jeho premena je obrazom Medžugoria. Pútnici sem prichádzajú so svojimi ťažkosťami a staro-
sťami, ktoré skrývajú vo svojom srdci. Tu nachádzajú odpovede na mnohé svoje otázky, prosby a modlitby. 
Pri odchode pôsobia inak, akosi vyrovnanejšie. Medžugorie zanecháva pocit radosti a nádeje. 

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v ,,Malých Lurdách“, pri replike jaskyne z Lurdov. Niekoľko hodín 
sme strávili pri mori na Makarskej riviére. Prekvapenie - vodopád Plitvických jazier – žiaľ nevyšlo, keďže už 
bol neskorý večer a tma zakryla krásu stvorenej prírody.  
V mene všetkých pútnikov ďakujem organizátorovi púte vdp. Vivodíkovi, vodičom, ktorí nás bezpečne pre-
viezli cestou a prekladateľkám T. Gažiovej a O. Merkovičovej, ktoré nás sprevádzali na podujatiach a du-
chovných programoch.                                                                                                                - G. Čavarová - 

noviciek do Trnavy, ktorú som vykoná-
vala 9 rokov. Potom som 2 roky pôsobi-
la v Bratislave-Petržalke. Od r. 2011 
som zasa členkou komunity sestier 
v Trnave na Olympijskej. 

 Ako hodnotíte dnešnú mládež? Čo 
im podľa Vás najviac chýba? 

Akí sú mladí dnes? Ťažko v krátkosti 
popísať kultúru mladých. Jedným 
z prvkov, ktorý charakterizuje veľkú 
časť mladých, je nový postoj 
k organizovaniu času. Mladí ľudia uplat-
ňujú svoje najlepšie sily, tvorivosť, ži-
votný elán mimo tradičného inštitucio-
nalizovaného priestoru a času: na disko-
tékach, v nákupných centrách, na uli-
ciach, koncertoch... Paralelný život pre-
bieha prevažne v nočných hodinách. 
Mladí majú príležitosť prejaviť svoju 
slobodu, vyhľadávajú pôžitky, zábavu 
a spoločnosť ďaleko od sveta dospelých. 
Nesmierny je vplyv elektronických mé-
dií – mobilné telefóny, rádio, TV, hudba, 
playstation, časopisy, komiksy. Je to 
oceán, v ktorom sa ten, ktorý je mladý, 
plaví stále častejšie. 
Cesta rastu mladých je poznačená aj 
ťažkosťou plánovať si budúcnosť. Vzťah 
štúdium – práca je neistý, ako aj vzťah 
p ro fe s i jn ý  –  ú sp e ch -u z n an i e 
v spoločnosti a stabilné ekonomické 
zabezpečenie. Táto hlboká neistota sa 
odráža na citoch a rozhodnutiach. Profe-
sionálnosť, ktorú mladí nadobudnú, sa 
často v krátkom čase ukáže ako málo 
platná. Je ťažké myslieť na usadenie sa 
bez ekonomickej istoty a stabilného 
zamestnania. Aj na úrovni emócií badať 
neschopnosť rozhodnúť sa pre jasný 
smer vlastného bytia. Zo znamení 
a nestálosti vychádza potreba vložiť 
svoju nádej do stabilnejšej a istejšej 
reality. Nejde hneď o vieru, ale skôr 
o otvorenosť pre túžbu po Bohu, no 
objavujú sa nové spôsoby ako chápať 
Boha, ktoré sú však ďaleko od pohľadu, 
ktorý nám zjavil Ježiš. 
Čo mladým najviac chýba? Často preží-
vajú pocit, že sú ponechaní sami na seba, 
že nemajú hodnoverné oporné body 
a sprievodcov, ktorí by ich povzbudili 
a podržali. Chýbajú im dospelí, ktorí by 
boli ochotní s nimi „strácať čas“. 

 Čo považujete za najťažšie a čo za 
najkrajšie vo svojom živote? 

Pomohla by som si našimi Stanovami, 
ktoré hovoria, že sestra má byť priprave-
ná uprednostniť dobro sestier pred dob-
rom vlastným, vybrať si namáhavejší 
podiel a plniť ho s pokornou a radostnou 
jednoduchosťou. Nech je sestersky lás-
kavá nielen v o veľkých príležitostiach, 
ale predovšetkým vo všedných okolnos-
tiach života, nech prijíma sestry vždy 
s  o h ľ a d u p l n o s ť o u ,  ú c t o u 
a porozumením. Nech vie oceniť ich 
prínos do komunity a nech dáva zo seba 
to najlepšie. 
Pre mňa je to zároveň to najkrajšie 
i najťažšie v živote – podľa toho ako to 
žijem. 

 Čo by ste odkázali obyvateľom 
Bolerázu? 

Aby bol každý z nich verný záväzkom 
svojho povolania, živil v sebe schopnosť 
zdieľať radosti a bolesti svojich drahých 
obetou modlitby a aby boli ľuďmi, ktorí 
sú ochotní „strácať čas“ s tými, ktorí to 
potrebujú.                                                                         

Ďakujeme za rozhovor.  

MEDŽUGORIE – MIESTO MNOHÝCH MILOSTÍ 

V tomto a budúcom roku si pripomíname niekoľko výročí významných udalostí, 
ktoré sa odohrali v Strednej Európe. 

1150. výr. príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, na pozvanie kniežaťa 
Rastislava je výročím s významom pre kresťanské a kultúrne formovanie. Konštantín 
Filozof prichádzal na naše územie ako profesor cisárskej univerzity v Konštantinopole. 
Cisárska škola bola založená už v 5. storočí. 

Tak ako hovorí Mons. V. Judák, profesor cirkevných dejín, rok príchodu solún-
skych bratov je historickým medzníkom kultúrnych a cirkevných dejín celého slovan-
ského sveta. Ešte pred príchodom na Veľkú Moravu Konštantín vytvoril písmo – hla-
holiku, uspôsobenú pre jazyk Slovanov. Solúnski bratia preložili na Veľkej Morave celú Bibliu a okrem litur-
gických preložili alebo napísali aj iné pozoruhodné diela. Konštantín Filozof so svojím bratom Metodom 
založili vysoké učilište aj v Rastislavovom sídle. O tejto prvej vysokej škole sa nezachovalo veľa dokladov. 
Nepriamo sa o nej hovorí v súvislosti s odchovancami, ku ktorým patrí aj náš biskup sv. Gorazd.  

V období národného obrodenia, v 18. storočí, čerpali silu a sebavedomie z cyrilometodejskej tradície 
vedúce osobnosti intelektuálneho diania. Bola to práve katolícka cirkev, ktorá podporovala výučbu nábožen-
stva v národných jazykoch mnohonárodnostného štátneho útvaru Habsburgovcov v Strednej Európe.  

V bežnom živote, bolo potrebné stanoviť normy pre písanie slovenských mien a ortografiu, pre ďalší 
rozvoj slovotvorného procesu, lexikografie a štylistiky. Túto úlohu vzal na seba Anton Bernolák, ktorého 
250. výročie narodenia si pripomíname. Prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny v roku 1787, bola zásadným 
prelomom v historickom vývine Slovákov v Habsburskej monarchii. A. Bernolák poskytol slovenskému ľudu 
najdôležitejší komunikačný nástroj na rozvíjanie národnej literatúry a kultúry – spisovný jazyk.                                                                                                                                           

- spracoval I.Slezák - 

BYZANTSKÁ MISIA A BERNOLÁKOVSKÁ KONDIFIKÁCIA SPISOVNÉHO JAZYKA 

Foto: MV 
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